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 יחד עוואד, של בביתו להתגורר
מישפחתו. בני יתר עם

 מ״הגב־ כאחד הנחשב לסמיר,
 קטין, בן עוד יש יפו, של דים״

 מ־ הוא זה בן גם במוסד. הנמצא
 סמיר חי שאיתר, יהודיה, אשה
מה. זמן

בית־המיש־ באיומים. סחיטה
 השופט הנשיא, של בראשותו פט,

 את ברוב־דיעות זיכה כהן, בנימין
 אמנם, נאשם. שבו מהאונס י טמיר
 בתיק במעצר כרגע יושב טמיר
וב בסחיטה נאשם הוא שבו אחר,

 הוסרה האונס אימת אך איומים,
מעליו.
לזי הנימוקים ניתנו שטרם כיוון

הת נכשלה במה לדעת אין כוי,
 של בליבו הספק נותר והיכן ביעה,

בית״המישפט.
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 כנופיה קיימת האם־
כית עקרות של

 כגניכווה המתמחות
? מכוטיקים

 ממישטרת דהאן דויד החוקר
ו העדים דוכן על עלה בת־ים
קיי לדבריו, מדהים. סיפור סיפר

 נשים עקרות־בית, של כנופיה מת
הפוש פלילי, עבר ללא צעירות

 ואולי בבת־ים, בוטיקים על טות
וה בארץ, אחרים במקומות גם

 בכמויות דיברי־לבוש גונבות י
אדירות.

 מעצרן את כן, על ביקש, הוא
ו אייזיק רוזינה בנות־הדוד של
 נראות אמנם השתיים ג׳רסי. מזל

 רגילות. כעקרות־בית ומתנהגות
 ואין וילדים, מישפחה להן יש

 לדיברי אבל, פלילי. עבר להן
 יצאו אחדים ימים לפני החוקר,
 בבוטיקים למסע־רכישות השתיים
 בעלת כאשר נעצרו הן בבת־ים.

 ערי־ לפתע ראתה הבוטיקים אחד
השמ וכל ריקים, קולבים של מה

 מוצג־ עליהן תלויות שהיו לות
רוזינה. של הגדול בתיקה עות

 כאשר אחת. כחנות שלוש
 להתקשר בעלת־הבוטיק ניסתה

 לדברי מזל, תפסה למישטרה,
 הטלפון, בשפופרת בעלת־הבוטיק,

 בראשה הלמה מידה, אותה משכה
שה המישטרה, מהמקום. ונמלטה

 את לעצור הצליחה למקום, גיעה
 בביתה שנערך בחיפוש רוזינה.
 שלא בגדים, של כמות נתפסה

בינוני. בוטיק מביישת היתה
 בעלי־בוטי־ הזמינה המישטרה

 זיהו מהם ותריסר מבת־ים, קים
 שנגנבו בגדים רוזינה של באוצר

 סיפרה המזהות אחת מחנויותיהם.
 השימלה מחנותה נעלמה כאשר כי

 רו־ של בביתה שנמצאה האדומה,
 נשים. שלוש בחנות היו זינה,
 עשו וכנראה יחד, הגיעו כולן
 זה דבר בשותפות. עבודתן את

 את המישטרה של בדעתה העלה
 עק־ בכנופיית מדובר כי הרעיון

רות־בית.
 לא מזל בת־הדודה של בביתה

 מבוטיקים. שנגנבו בגדים נמצאו
 היא כי טענה המישטרה אבל

מחפ עדיין וכי השניה, השותפה
בחבורה. השלישית האשה את שים

 אפריים מהשופט ביקש החוקר
 למשך השתיים את לעצור שלו

החקירה. את להשלים כדי יום, 15
 זה בשלב להכנות. כדיר

 עורך־ מזל, של סניגורה התערב
 את שאל הוא מקרין. דרור הדין

 רו־ של גירסתה היתה מה החוקר
 באותו מזל עם לפגישתה זינה

 סיפרה זו כי אמד החוקר בוקר.
 במיקרה, מזל את שפגשה לו

 לבית־הדין בדרכה היתה ומזל
 מבעלה. מזונות לתבוע כדי הרבני
 איתה לבוא אותה הזמינה רוזינה
 תתלווה כך ואחר שמלה, לקנות
לבית״הדין. אליה

 מזל של גירסתה היתד, ״מה
ו מקרין, שאל ד׳ הפגישה בענין

 גירסה היתר, בפיה כי הודה החוקר
 כלל נפגשו לא השתיים והרי זהה.
 זמן להן היה ולא המעשה, אחרי

עמדות. לתאם ואפשרות
 לא מזל של שבביתה מכיוון

 ומכיוון גנובה, סחורה נמצאה
 מיקרית פגישה בדבר שסיפורה

השו החליט חברתה, בידי אומת
 ארבעה אחרי מזל את לשחרר פט

 נשארה, רוזינה בילבד. ימי־מעצר
במעצר. בינתיים,

עיתונות
 ריעיורר מידחמזח

ה1במ־שט
 כי:״ זוהמת ״המישטרה

העויד. טוען
 עשיר!״ דמיון לו ״יש

המפקד טוען
 שגם שהתגלה אחרי ״היום,

מ הוא ירדן אורון הילד חוטף
הזאת העיר על שיגידו מה נתניה,

 הם בעיר הפשיעה מימדי נכון. יהיה
 פושע כל בינלאומי. בקנה־מידה

 מרחב- הזאת בעיר מוצא מתחיל
 היתד, הזאת העיר בטוח. פעולה

 מר, בה ידעו ולא שקטה, עיר פעם
 בנתניה המישטרה אלימות. זד,

 את לבער כדי כלום עושה אינה
 את מעודדת ממש היא הזה. הנגע

יומ נראות והתוצאות הפשיעה,
בעיר!״ יום

 המישטרה נגד כבדות בהאשמות
 שבועון עורך גבאי, ניסים יוצא

 מילחמתו מטרופולין. בעיר, מקומי
 מאמר כשפירסם החלה הגלוייד,

מעו ״המישטרד, הכותרת: תחת
הע במאמרו בנתניה.״ הפשע דדת

ה הכתב וגם העורך גבאי, לה
איש פרשיות עיתונו, של יחידי

המישטרח. עם שלו יות
 שלט מישרדי בפתח ״תליתי

ה שם את הנושא מאיר־עיניים,
 ״שלושה גבאי. מספר עיתון,״

ש בשעה חם על !נתפסו פירחחים
ה את הבאתי בזדון. בשלט חיבלו

 החליטו ושם למישטרה, שלושה
החליטו הם בנידון. לפעול לא

 על-ידי בידי, הטיפול את להשאיר
ב לבית־המישפט. פרטית קובלנה

 תפסה מכן שלאחר החמישי יום
בש המחבל נוסף, בריון פקידתי

ו אותו, הפחידו לא צעקותיה לט.
ב קרע עימו היאבקות כדי תוך

 דם. זוב עד עור־ידה את פרעות
 גם וברח. שעונה את שבר הוא

 תוצאות. כל היו לא זאת לפנייתי
ברח. פשוט הבחור

 מודעים לא נתניה ״במישטרת
 יש הזאת. לעיר עושים שהם למה

 שאין בכך לפושעים, עידוד פה
המשחי הגנבים, נגדם. קשה יד

ו חוגגים, חלאת־האדם ויתר תים
לשתוק.״ רק יכול הדומם הציבור
 פיר־ שמיום כך על קובל גבאי

 המיש־ נגד הראשונה כתבתו סום
 אליו נטפלת במארס, באחד טרה,

 צריך ״אני הבחנה. ללא המישטרה
 כל על השוטרים לפני להזדהות

 לי. מחכים פשוט הם שלי. צעד
 תל- לכיוון מהעיר יוצא כשאני
ו ביציאה ניידת לי מחכה אביב,

ה נגמר כלל בדרך אותי. עוצרים
לתמרו אי-ציות על בדו״ח עניין
 אי־ או רשיונות אי־נשיאת רים,

חגורת־בטיחות. חגירת
 הכתבה, את שפירסמתי ״לפני

עבירת־תנוער״״ מכל נקי הייתי

 שלי התיקים ״עכשיו גבאי, טוען
 למיש־ וחובותי בדו״חות, מלאים

לירות. 8000ב־ מסתכמים טרה
 אחד אף לשלם מתכונן לא ״אני

 על בזאת מודיע אני מהדו״חות.
 שולח אני בו־זמנית מילחמת־נגד.

ל ליועץ־המישפטי טענותי את
 למישטרה חובותי בגלל ממשלה.

לש רשיון־הנהיגה את לי שללו
 שלא- שנערך במישפט שנים לוש

 לבזבז לבוא זמן לי אין לפני.
 נטפלים ששוטרים בגלל שעות

!״אלי
 גבאי חמורות. עכירות צ0

 לוי, שלום נגד במיוחד מתלונן
 לו, הנותן נתניה, במישטרת סמל

בסיטונות. דו״חות לדבריו,
 יכול ,אתה לי אמר לוי ״שלום

ב רוצה שאתה כמה עלי לכתוב
מרגי בנתניה השוטרים עיתון.׳״

דפו והאזרחים אלוהים, כמו שים
 דפוק הכי ״אני גבאי. טוען קים,״

ש שהבינו שוטרים יש מכולם.
ועוזבים אלי, נטפלים מדי יותר
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•טלו שופט
עקרות־בית של תמימות
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